Röszke Község Képviselő-testületének lapja XXX. évfolyam 4. szám
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TISZTELT TERMELŐK!
A területalapú támogatás április 10-én elindult és
szankciómentesen május 15-ig lehet beadni!
A vírushelyzetre való tekintettel várhatóan úgy fog
történni a beadás, mint a tavalyi évben, telefonon
keresztül, azonban remélhetőleg lesz lehetőség
személyes beadásra is, akik több földterülettel
rendelkeznek.
Jelenleg Röszkén NINCS ügyfélfogadás,
mivel csak Szegeden az Agrárgazdasági Kamaránál
van lehetőség ügyintézésre,
ahol keddenként vagyok megtalálható,
és előzetes időpont egyeztetés szükséges!
Telefonon azonban mindig elérhető vagyok, és amit
lehet, azt telefonon keresztül megoldunk, ha nem
szükséges a személyes jelenlét.
Telefonszám: 70/39 99 524
Üdvözlettel, falugazdász

SZJA 1%-RA JOGOSULT
SZERVEZETEK RÖSZKÉN

Röszkei Kaláka Hagyományőrző és
Teleház Közhasznú Egyesület
Adószám: 18463323-1-06

Alapítvány a Röszkei Gyermekekért
Adószám: 18878088-1-06

Röszkei Polgárőr Egyesület
Adószám: 19082428-1-06

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
Adószám: 18462391-1-06

Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
Adószám: 18475960-1-06

Röszke Község Egészségvédő Egyesülete
Adószám: 18463299-1-06

Röszkei Sportkör
Adószám: 19082325-1-06
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Bóka Vilmosné Ilonka néni köszöntése,
95. születésnapja alkalmából
Nagy szeretettel készültem a jeles eseményre, hiszen nem sokszor adatik meg egy
polgármesternek, hogy több alkalommal is köszönthessen szép korú ünnepeltet!
Én Ilonka nénihez már „hazajárok”, hiszen a 90. születésnapját is együtt
ünnepeltük, s 2021-ben a 95-ösök táborába is belépett! Április 11-én délután
közös otthonukban várt a család, s persze az ünnepelt is! Az időjárás is pártunkat
fogta, hiszen kellemes környezetben, tavaszias időben az udvaron
beszélgethettünk. Nem maradt el a torta, az emléklap és a nagy csokor virág sem,
de ennél sokkal többet jelentett nekem a jó szó, a szeretetteljes fogadtatás, és az
ünnepelt örömkönnyei! Meg is egyeztünk abban, hogy csak így érdemes 95
évesnek lenni, ha szerető és vigyázó család veszi körül az embert! Hála Istennek,
Ilonka néninek ez megadatott, s remélem, hogy még sok évig vigyázhatnak
szerettükre az őt szeretők! Köszönöm, hogy meghívtak, s álljon itt néhány sor a
család „tollából”, e jeles nap tiszteletére:
„Igen különleges alkalomra jött össze a szűk Bóka család április 11-én, Bóka Vilmosné Börcsök Ilona 95.
születésnapjára. Ilonka néni nagyon jó egészségi állapotnak örvend. Házastársát 11 éve, tragikus hirtelenséggel
vesztette el. Két gyermeke született, 4 unokája és 7 dédunokája van. A hosszú élet titkának a család és a gyerekek
együttlétét és közelségét gondolja.”
Még sok szép, családdal, gyermekekkel, unokákkal, dédunokákkal eltöltött időt kívánunk Ilonka néninek!
A Jó Isten éltesse még sokáig, szeretteivel együtt!

Jusztina néni felejthetetlen 90. születésnapja
Csodálatos volt attól, hogy amikor beléptem a családi házukba, olyan
szeretetteljes légkör, olyan sugárzó szemek fogadtak, hogy nem lehetett
kétségem a felől, szeretettel várták a polgármesteri köszöntést. S látva az
ünnepelt arcát a köszöntés után, úgy éreztem, hogy nem lehetne eldönteni,
melyikünk öröme a nagyobb! Megtisztelő, s egyben felemelő érzés részt
venni egy-egy család ünnepén, látva, hogy szeretik, tisztelik szép korú
családtagjukat, s mindent megtesznek érte nem csak az ünnepen, hanem a
hétköznapokban is. Mondtam is, igazán csak így érdemes! Jó volt
beszélgetni Jusztina nénivel, felemlegetni régmúlt dolgokat, meghallgatni a
nagy élményeket, a felejthetetlen kirándulásoktól kezdve egészen a szürke,
dolgos hétköznapokig, amelyben mindig a családi összetartás, egy
más segítése és megbecsülése volt a meghatározó. Jusztina néni élete a
családdal, a lányával, az unokájával, ahogy telt az idő, a dédikkel és a most
három hónapos ükunokával vált teljessé.
Ezzel a pár sorral kívánok, kívánunk még egyszer
boldog születésnapot neki Isten áldásával!
„Magda Józsefné, Papp Jusztina, 1931. április 17-én
született Szegeden, földművelésből élő szülők egyetlen
gyermekeként. Fiatal éveit is Röszkén töltötte, a
Szegedi Paprikafeldolgozó vállalat röszkei telepén
dolgozott nyugdíjazásáig. Házasságából egy gyermek
született, majd unokával és dédunokákkal, a
közelmúltban pedig ükunokával bővült a családja.
Egész életében több generációs családban élt, amely
mostanra öt generációra növekedett, ez nagyon nagy
boldogsággal tölti el és szebbé teszi idős napjait.
Születésnapján népes családja ünnepelte, jó egészséget
kívánva neki. Köszöntötte őt a Polgármester asszony is,
akinek nagyon köszönjük a kedves szavakat, a megható
éneket, a gyönyörű virágcsokrot és a finom tortát."
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Mindennapi kihívásaink a Facebook világában,
avagy emberek, hová tűnt a JÓZAN ÉSZ és a MÉRTÉK?
Jómagam a polgármesteri megbízatásomból és a saját értékrendemből fakadóan is mindig nagyon ügyeltem arra,
hogy ne mondjak, terjesszek, híreszteljek, véleményezzek az Internetes felületeken olyan információkat és
közléseket, aminek a valóságtartalmáról vagy magáról a helyzetről nincsenek biztos információim, ismereteim. És
ez véleményem szerint így a helyes. Hála Istennek, hogy olyan településen lakunk, ahol minden lehetőségünk
adott, hogy éljünk a XXI. század lehetőségeivel, hogy napi szinten használjuk az Internetet és a hozzá kapcsolódó
különböző információs platformokat. De kérdezem nagy tisztelettel: biztos, hogy így kell, ebben a stílusban,
megkérdőjelezhetetlenül kritizálni, a valósággal köszönő viszonyban sem lévő információkat, véleményeket
megosztani, posztolni és elsősorban az önkormányzatot, a polgármestert, de a témától függően bárkit is
megsérteni, rosszabb esetben valótlanságokat állítani? Sajnos, vannak, akik úgy gondolják, hogy megtehetik.
Véleményem szerint NEM. Nem, mert bántó, sértő kritikákat megfogalmazni nem nehéz - bár én nem szoktam,
így ezt az érzést nem ismerem -, de azt biztosan tudom, hogy nem ezek a fórumok hivatottak ügyes-bajos, a
településünkhöz kötődő problémák széles körben történő „közkincsé tételére”. Aki követi, látja ezeket a
bejegyzéseket, azt is biztosan látja, hogy soha nem reagálok rájuk. Viszont soha nem utasítottam el senkit, aki
akár telefonon, akár írásban, akár személyesen megkeresett észrevételével, problémájával, vagy csak egy egyszerű
figyelemfelhívással, hogy milyen gondot, bajt, vagy problémát lát a faluban, ami közérdekű! Mindent nem
láthatok én sem - bár igyekszem, higgyék el -, de ugyanakkor szükség van a jóindulatú véleményre vagy kérdésre
és kérésre is. Akár a Facebook-on is lehet, de csak akkor, ha ez nem sértő stílusban, nem személyeskedve és
elfogulatlanul történik! Utánajárok, tájékozódom, meggyőződöm arról, hogy valós-e a probléma, és legjobb
tudásomhoz és erőmhöz mérten igyekszem megoldani. No, persze, sokszor falakba ütközöm, nem sikerül elsőre,
vagy azonnal. Lehet, hogy éveket is várni kell arra, hogy eredmény legyen, de nem vesz a feledés homályába,
csak előfordul, hogy más, fontosabb, vagy sürgősebb kötelezettség előbb kell, hogy teljesüljön. Vagy egyszerűen
nincs pénzünk rá… Ugye, ezt az érzést mindannyian ismerjük? Ilyen a magánéletünk is, hiszen folyamatosan
mérlegelnünk kell a saját kis mikrokörnyezetünkben is, hogy mi az, amit meg tudunk valósítani, és milyen
feladatok kell, hogy hátrébb sorolódjanak. Nincsenek itt sem nagy csodák, az önkormányzati munka is
ilyenformán működik, pénz, lehetőségek, akarat és elkötelezettség hozhat eredményt. És nekünk sok
eredményünk van! És persze sok dolgunk is még, de így van ez jól, a feladat, a tervek, a kihívások visznek minket
mindig egy kis lépéssel előbbre. És aki azt írja bármelyik Facebook-os csoportban, hogy „Ezek” nem foglakoznak
semmivel, nem számít nekik, mármint az önkormányzatnak vagy nekem, hogy mit szeretnének a Röszkén élők, az
nem ismer engem, és nem ismeri a falut sem, ahol él. És talán a tisztességes, korrekt, a mások személyét és
munkáját nem sértő stílust és udvariassági, a másik megbecsülését sugárzó alapvető kommunikációs formákat
sem… Ezt nagyon sajnálom, hiszen a jól működő közösségeknek sajátossága kell, hogy legyen a mások
megbecsülése, tisztelete, persze, a szabad, és megfelelő stílusú véleménynyilvánítás szabadsága mellett. Ettől
vagyunk, és lehetünk mások, többek, emberibbek, mint az átlag, megértőbbek, a mi falunkhoz tartozónak
érezhetjük magunkat.
Sokan megkerestek eddig is, és még remélem, hogy sokan meg is fognak ügyes-bajos dolgaikkal, kérdéseikkel,
kéréseikkel. Tudják, tudjátok, azt remélem, hogy minél többen lesznek, mert így látjuk, látom, hogy a nagy
többség mit szeret, vagy mit nem akar, milyen területeken kell még előbbre lépnünk, ha a körülmények és a
lehetőségeink azt megengedik.
És most következzenek azok a konkrét események és gondok, amik a Facebook-on az utóbbi hónapokban
megjelentek:
1. ÁLLANDÓ KUTYA-GONDOK, KÖZTERÜLETEN CSATANGOLÓ EBEK: a közterületen kóborló
kutyáért nem az önkormányzat és nem a polgármester, hanem a gazda a felelős! Az elmúlt években számtalan
alkalommal gyűjtöttünk be ebeket a közterületeinkről, élve fogó csapdát vásároltunk. Egy elkötelezett állatbarát
önkormányzati képviselőnk hathatós közreműködésével új gazdát, gazdákat kerestünk, s az elmúlt hetekben
hosszú idő után sikerült befognunk és elhelyeznünk a hónapok óta kóborló pulit is. A nagy testű német-juhász
kutya is visszakerült a gazdáihoz. Jegyző úr több alkalommal felhívta a kutyatartók figyelmét a kötelezettségeikre
a Suttogó hasábjain keresztül is, a kisállat tartás személyes felelősség! Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a
közterületen kóborló ebek kapcsán komoly összegű pénzbeli bírság is lehet a szankció. Természetesen továbbra is
igyekszünk a problémás esetekben segíteni, közbenjárni a gazda nélküli ebek befogásában.
(folyt. a köv. oldalon)
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2. ÚT, KÁTYÚ PROBLÉMÁK: Télen általában sokat romlik az útjaink állapota, kisebb-nagyobb kátyúk
jelennek meg a felületen. Belterületen most indul az állapotfelmérés, hogy mely utcákban kell kátyúztatni a
nyáron. Egy-egy kátyú kapcsán nem tudunk javítást végeztetni, felmérés, árajánlat adása, szerződéskötés után
lehet csak munkát végeztetni, bármelyik cég legyen is, akivel szerződést köt az önkormányzat. A külterületen már
az elmúlt hónapban elindult az utak javítása, mely folytatódik. A felvégben, a Fő utca Szentmihálytelekhez közeli
részén, ami külterület, soha nem terveztünk járdát építeni, ehhez semmilyen feltétel nem biztosított. A Ságvári
utcában az elmúlt években kétszer javítottuk az utat, először kisebb területeken, majd egy teljes felületű javítás is
történt. Igaz nem aszfalt, de járható az út, és ha lehetőségünk lesz rá, további beavatkozásokat is szeretnénk
megvalósítani. A Szegedi utcán is kátyúztatni fogunk, ebben az évben nem várható a leaszfaltozása, de a tervek
között szerepel. A Fő utca Dózsa utca kereszteződésében a napokban betömtük a tényleg veszélyes kátyút és
útburkolati süllyedést, reméljük kibírja addig, míg a nagy felületű javítást el nem végzik a szakemberek. Van
ebben az országban számos olyan település, ahol még földesek az utcák! Nagyon messzire sem kellene
mennünk… Igen, ezen a téren is van még tennivalónk, de az elmúlt tíz évben jól teljesítettünk, hiszen számos
utunk és utcánk kapott új aszfaltburkolatot és megkezdtük a Tisza sori kis közök földes útjainak javítását is. A Fő
utcán, a hivataltól az óvodáig terjedő útszakaszon a kb. 6-8 csatorna fedlap szintproblémája kapcsán nincs
lehetőségünk arra, hogy az aknákat lesüllyesszük, nem önkormányzati tulajdonú az út. A Fő utca aszfaltozásakor
nem lehetett kivitelezni az aknák szintbe emelését műszaki problémák okán, így a következő évben végezték el
ezt a beavatkozást. Elfogadom és igaz, hogy zavaró a közlekedésben, de jelenleg nem tudjuk orvosolni a
problémát, kérünk alternatív műszaki megoldási javaslatokat szakemberektől. Én is nap, mint nap közlekedem
autóval ezen a részen, ha nincs szembe jövő forgalom, akkor az aknafedelek kikerülhetők. A Fő utcán 30km/h
sebességkorlátozás az érvényes, nem hiszem, hogy a 2-3cm-es szintkülönbség tönkre tenné a futóműveket,
ajánlott inkább figyelmesen közlekedni. Egyébként Szegeden járva, több száz aknafedélen áthajtunk naponta,
amik sokkal rosszabb állapotban vannak. Igaz, sokáig ez a szintkülönbség nem is látszott, hiszen az aknafedelek
hosszú éveken keresztül le voltak aszfaltozva. Ebből következően nem is tudtuk tisztíttatni a Fő utca alatt húzódó
csapadékvíz-elvezető csatornánkat. Mióta kibontattuk az aknákat, azóta már kétszer kitisztíttattuk a csatornát.
Valamit, valamiért. Kérem, hogy akinek ez a szintkülönbség továbbra is gondot okoz, legyen még körültekintőbb
és főleg lassabban közlekedő! Minden évben egy-két utca javítását és más, az úthálózatunkkal kapcsolatos
munkákat tudjuk elvégeztetni, hiszen a felelős gazdálkodás és gondolkodás alapja az, hogy minden területen előre
kell lépni, nem csak az utak javításában! S zárásképpen: Röszkén soha nem kellett még egyetlen útfelújítás,
aszfaltozás vagy járda és csapadékvíz-rendszer felújítás kapcsán százezres vagy több százezres nagyságrendű
lakossági hozzájárulást fizetni. Ezt a pozitívumot még soha senki nem említette, hát, most megtettem én.
3. JÁRVÁNYHELYZET: Sajnálatos, hogy Röszkén is egyre többen és súlyosan megbetegedtek az elmúlt
hónapokban. Háziorvosaink és asszisztenseik állják a sarat, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a betegek
a megfelelő ellátást megkapják és az oltakozás is rendben megtörténjen, hétről-hétre. Köszönjük nekik!
Ugyancsak a Facebook-on lehetett látni a bejegyzést, hogy az önkormányzat tájékoztassa a lakosságot az
oltásokról és arról, hogy ha szabadul fel oltóanyag, akkor azt hogyan használják fel, hol lehet jelentkezni érte.
Semmilyen felhatalmazásunk nincsen arra, hogy erről tájékoztatást adjunk, vagy az oltakozás szervezésében, a
sorrend kialakításában részt vegyünk, hiszen ez a folyamat teljes egészében központi irányítás alatt folyik. A
háziorvosaink közvetlenül kapják meg az utasításokat és információkat arról, hogy kit hívhatnak be a védőoltás
felvételére. Önkormányzatunk minden segítséget megad orvosainknak, a telefonon történő behívások
bonyolításában, anyagok fénymásolásában, a tanyagondnokaink folyamatosan szállítják az oltópontokra a
behívottakat, de szervező, irányító jogosítványaink nincsenek! Ha a családoknál, vagy egyedülálló személyeknél,
akik betegek, tudomásunkra jut, hogy segítségre szorulnak bármilyen formában, készséggel állunk rendelkezésre,
jómagam is! Ennyit tehetünk, mindamellett, hogy továbbra is nagyon vigyázzunk magunkra, szeretteinkre,
kerüljük a közvetlen kontaktokat, továbbra is maradjon otthon, aki teheti, és reménykedjünk abban, hogy nem
sokára visszatér az életünk a járvány előtti normális kerékvágásba.
S, az igencsak hosszúra sikeredett polgármesteri rovatom végén engedjék meg, hogy megköszönjem
mindenkinek, aki megfelelő hangvétellel, udvariasan és az önkormányzati képviselők, a polgármester, a
hivatalunk munkatársainak és a röszkeiek közösségének munkáját és erőfeszítéseit látva pozitív véleményt
fogalmaztak meg az Interneten elérhető fórumok és csoportok valamelyikében. Ezzel biztatást adva nekünk, hogy
nem mindig a leghangosabb és a legnegatívabb vélemények a mérvadóak és a többség által elfogadottak. Ez újabb
reményt ad arra vonatkozóan, hogy mégis érdemes közösségben, Röszkéért, az itt élőkért dolgozni!
Borbásné Márki Márta
polgármester
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Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata
polgármesterének a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján
2021.03.31-én meghozott döntéséről:

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata
polgármesterének a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján
2021.04.07-én meghozott döntéséről:

Ellenőrzésre került a Röszkei Százholdas Pagony
Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde vonatkozásában a
beiskolázási terv és megállapítást nyert annak
jogszerűsége.

Röszke Község Önkormányzata polgármestere
megállapította, hogy a Röszke belterület 902 hrsz.-ú
közterület helyes - a fellelhető iratoknak és a magyar
helyesírás szabályainak megfelelő- elnevezése Szél utca.

A
Határrendészet
benyújtott
tájékoztatója
tartalmazza, hogy a szakmai feladatok teljesítése során a
kirendeltség állománya 2020. évben összesen 22.780
fővel szemben foganatosított valamilyen típusú
intézkedést, kezdeményezett eljárást. Ez 19,6%-os
növekedés a 2019. évhez viszonyítva (19.047 fő), és
átlagosan 23 percenként 1 fővel szembeni intézkedés.
Az
átkelőhelyek
közötti
határszakaszon
az
intézkedésszám
túlnyomó
részét
a
határsértő
feltartóztatások és visszakísérések képezték. 2020. évben
mindösszesen 6.984 fő (amelyből 93 gyermekkorú),
illegális határátlépő feltartóztatása és visszakísérése
történt a kirendeltség illetékességi területén.
A meghozott döntéssel a polgármester a Határrendészet
2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadta.

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata
polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján
2021.04.14-én meghozott döntéséről:

Varga Zoltán c. r. alezredes őrsparancsnok a
Rendőrség benyújtott írásos beszámolójában kiemelte,
hogy a végrehajtói állomány létszámában 2020-ban
változás nem történt. Továbbra is 4 fő körzeti megbízott
és 4 fő járőr lát el a nap 24 órájában szolgálatot, ezzel
biztosítva az állandó közterületi jelenlétet.

Döntés született arról, hogy Röszke Község
Önkormányzata pályázatot nyújt be a pénzügyminiszter
által meghirdetett, Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet
3.6 pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatásra” – az önkormányzat tulajdonában álló
főzőkonyha
kapacitásbővítésének,
fejlesztésének
támogatására. A pályázat célja: A bölcsődei vagy óvodai
gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha fejlesztése, az
épület külső felújítása és konyhatechnológiai eszközök
beszerzése.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

Döntés született a Rendőrség 2020. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatójának elfogadásáról.

TÁJÉKOZTATÓ KUTYATARTÁSSAL KAPCSOLATBAN
Tisztelt Lakosság!
A kutyatartással kapcsolatban az alábbi jogszabályi előírásokra hívom fel a figyelmüket.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásai szerint:
Az eb tulajdonosa, illetve aki az ebet gondozza, felügyeli (a továbbiakban együtt: ebtartó) köteles a jó gazda
gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
Az ebtartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.
Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról. A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott eb számára is
biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
I.

I. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 147. Veszélyeztetés kutyával 193. § (1) bekezdése szerint:
„147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya
kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
(folyt. a köv. oldalon)
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c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya
kivételével – beengedi, illetve beviszi,
szabálysértést követ el.
(A lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan, a tanyák és a közutak kivételével a külterületi ingatlanok
vadászterületnek minősülnek.)
A fentiek alapján felhívom az ebtartók figyelmét, hogy aki megvalósítja a Veszélyeztetés kutyával szabálysértés
tényállását 5.000 forinttól – 150.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Amennyiben bárki a fenti magatartások elkövetését észleli és emiatt feljelentést kíván tenni, azt a Rendőrségnél, mint
általános szabálysértési hatóságnál teheti meg.
II. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 43. § (1) bekezdése
szerint:
43. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy
hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és
különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles
fizetni.
Kutya esetén az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint.
Az alapösszeghez a jogszabály szorzószámokat társít, így például a Hatóság által minimálisan kiszabható bírság
összege amennyiben az állattartó az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően
gondoskodott 450.000,-Ft.
Amennyiben az állatvédelmi előírások megsértését (így például azt, hogy az ebtartó nem gondoskodott az állat
szökésének megakadályozásáról) észleli és emiatt állatvédelmi eljárást kíván kezdeményezni, azt a jegyzőnél, mint
állatvédelmi hatóságnál teheti meg.
Felhívom a figyelmüket, hogy mind a szabálysértési feljelentés, mind az állatvédelmi hatósági eljárás lefolytatásának
kezdeményezése esetén szükséges megadni:
• a feljelentő/bejelentő nevét, lakcímét, a hatékony ügyintézés érdekében telefonszámát,
• a kutyatulajdonos nevét, lakcímét, lehetőleg telefonszámát,
• a jogszabálysértés leírását,
• a jogszabálysértés idejét,
• a jogszabálysértés elkövetését alátámasztó bizonyítékokat (pl.: fénykép, videófelvétel) és
• a tanúkat, akik vallomásukban alá tudják támasztani a jogsértő cselekményeket, be tudják azonosítani
a kutyát és tulajdonosát, hogy a hatóság a tényállást teljeskörűen és kétséget kizáró módon tisztázhassa.
A szabálysértési eljárás és a pénzbírság, valamint az állatvédelmi hatósági eljárás és az állatvédelmi bírság megelőzése
érdekében kérem az ebtartókat, hogy a szükséges intézkedéseket - különös tekintettel az állat szökésének
megakadályozására- haladéktalanul megtenni szíveskedjenek. A felelős állattartás mindannyiunk közös érdeke!
Dr. Gácser Tamás sk.
jegyző

ÚJ - akár 500 M Ft a támogatás az új kertészeti- és ültetvénytelepítési pályázaton
Megjelent a "VP - Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása" pályázat felhívása. A
pályázat keretében mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet gyümölcstermő, aroma-,
gyógy- és fűszernövény ültetvények telepítésére, cseréjére. A maximálisan igényelhető támogatási összeg 500
millió Ft. A pályázat célja, hogy magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények
kerüljenek kialakításra, melyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát. A felhívásra
támogatási kérelmet nyújthatnak be: Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra,
amennyiben igazolják, hogy az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel
rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A felhívás
keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Bővebben:
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4777-uj-500-millio-ft-is-igenyelheto-a-frissen-megjelentkerteszeti-es-ultetvenytelepitesi-tamogatas-kereteben
Forrás: www.palyazatihirek.eu
Déli Napfény LEADER Egyesület
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A Kormány 111/2021. (III. 6.) Kormányrendelete alapján az óvodai intézményegységben 2021. március 08-tól
rendkívüli szünetet rendelt el, melynek időtartama alatt ügyeletet biztosítottunk.
Hálásak vagyunk azon szülőknek, akik óvodás gyermekük felügyeletét meg tudták oldani a szigorítások ideje alatt,
akár az éves szabadságuk terhére, vagy lehetőségük volt otthoni munkavégzésre. Ez utóbbi megoldás nagyon nagy
terhet jelentett a szülők számára, hiszen nem kevés energiát kívánt a munkahelyi feladatok otthonról való teljesítése,
miközben az otthon lévő óvodás korú gyermek/gyermekek szórakoztatásáról is gondoskodni kellett, valamint azt sem
szabad szem elől téveszteni, hogy ha van iskolás gyermek a családban, akkor az ő digitális oktatásának segítése is
szükséges lehetett. Minden elismerésem ezen szülőké, hiszen több héten keresztül helyt állni nem lehetett könnyű
feladat.
Azoknak a szülőknek pedig emberfeletti a helytállásuk, akik a védekezésben vesznek részt, illetve olyan munkahelyen
dolgoznak, ahol folyamatosan fennáll a fertőzhetőség veszélye – minden tiszteletem az Övék.
A bölcsődei intézményegység tekintetében nem született rendelkezés, a bölcsődei ellátás korlátozások nélkül
folytatódott tovább az ideiglenes szigorítások ideje alatt. Azonban több szülő is meg tudta oldani a bölcsődés gyermeke
otthoni felügyeletét, ezért köszönettel tartozunk nekik.
Fontosnak éreztem ezeket a gondolatokat leírni, hiszen mindenki, a saját lehetőségeihez, erejéhez képest, felelős
magatartással hozzájárul ahhoz, hogy a kialakult helyzet minél hamarabb véget érjen és visszakapjuk a majdnem
ugyanolyan életünket, mint amit eddig éltünk.
NAPTÁRUNK:
• Április hónapban az 5 éves gyermekek szüleit tájékoztatják az óvodapedagógusok gyermekük fejlettségéről –
természetesen a járványügyi előírásokat betartva.
• Minden tervezett programunk (Anyák napi köszöntés előkészítése, Májusfa állítása, Madarak és Fák napja)
csoportszinten fog szerveződni, a szülők részvétele nélkül (Föld napi virágültetés, Gyermeknap, Kihívás napja).

ÓVODAI BEÍRATÁS:
•

•

•

A 2021/2022-es nevelési évre történő beiratkozás a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata alapján elektronikus úton
is történhet. A szülők elektronikusan a roszkeovoda@gmail.com e-mail címen írathatják be gyermeküket 2021.
május 19-ig. A levélben a következő adatokat szükséges megadni: gyermek neve; születési helye és dátuma; TAJ
száma; lakcíme; szülők neve és lakcíme; sajátos nevelési igény esetén erre vonatkozó jelzés.
Személyes beíratásra is van lehetőség, melynek időpontjai: 2021. május 18. kedd és május 19. szerda 8.00 –
16.00 óráig. Helye: 6758 Röszke, Fő u. 77. intézményvezetői iroda. A személyes beíratáskor be kell mutatni:
 a gyermek anyakönyvi kivonatát vagy a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
 sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői véleményt
Várjuk azon szülők jelentkezését, akiknek gyermeke:
 2021. 08. 31-ig betöltik 3. életévüket, számukra 2021 szeptemberétől kötelező az óvodába járás
 2021. 09. 01 – 2022. 08. 31. között töltik 3. életévüket és a szülők igénybe kívánják venni az
óvodai ellátást a 2021/2022-es nevelési évben

BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS:
•

•
•

•

A bölcsődei beíratás folyamatosan történik, a jelzések sorrendjében írjuk be a gyermekeket a következő nevelési év
üres férőhelyeire.
A beíratás történhet a roszkebolcsode@gmail.com e-mail címen és személyesen (+36-70/331-9133-as telefonon
történő időpont egyeztetést követően).
A beíratáshoz szükséges adatok:
 a gyermek neve, lakcíme, TAJ száma
 a szülők neve, lakcíme és telefonszáma
 sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
 a szülő munkába állásának pontos megjelölése
Várjuk azon szülők jelentkezését, akik 2021 őszétől / 2022 tavaszától szeretnék igénybe venni a bölcsődei ellátást.
Szekeresné Makra Katinka
intézményvezető
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Már-már megszokott dolognak számít, hogy az április egyre
szeszélyesebb hónap. Így ír erről Kányádi Sándor: Április
hónapja című versében:
"Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.
Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet,
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek."
A hűvös idő miatt a tavaszi virágok csak lassan
nyiladoznak. Közülük nekem legkedvesebb a kékeslila
színű vadjácint, ami most pompázik, és árasztja el illatával
az egész udvart. Napsütéses délelőttökön térdre ereszkedve
egészen közelről élvezem a bódító illatot. A hónap vége felé
bontja majd szirmait a vadnárcisz, más néven csillagvirág.
Ez szerényebb illatú, éppen olyan, mint egyszerű
megjelenése. Ausztriában vadvirágként borítja be a
lankásabb hegyoldalakat, tiszteletére minden év május
végén Nárcisz-ünnepet rendeznek. Feleségemmel már több
alkalommal erre az eseményre időzítettük ausztriai
utazásunkat, és megcsodáltuk ennek az egyszerű kis
virágnak az ünnepét.
A múlt hónap vége felé megérkeztek a várva-várt röszkei
gólyák. Néhány nap pihenés, majd fészekrenoválás után
remélhetőleg már gyűlnek a tojások, amit ugyan még nem
sikerült megpillantani, mert a gólyapár egyik tagja mindig a
fészekben lapul. A további történéseket a gólyakamera
segítségével tudjuk majd figyelni.
A füsti fecskéink biztosan valahol a közeli enyhébb
vidékeken várakoznak, hogy a hideg szelek elmúltával
megérkezzenek, és birtokba vegyék tavaly itthagyott
fészkeiket.
Itt vannak már a búbos bankák, örömünkre szolgál, hogy a
közeli lakatlan tanyák felől halljuk jellegzetes hangjukat.
Reméljük, hogy háborítatlan költőhelyet találnak a
padlásokon. A búbos bankáról eszembe jut egy régi

történet. Gyermeki kíváncsiságomtól hajtva felmentem a
padlásra, hogy megkeressem a fészküket. Az egyik
sarokban 4 tollasodó búbos banka fióka lapult. Lehajoltam,
hogy közelebbről lássam őket, mikor az egyik kisbanka fenekét felemelve – kb. 50 centiről felém spriccelt. Erre
nem számítottam, hanyatt estem, de meztelen lábszáramon
éreztem a "lövést". Csak később olvastam erről a
szokásukról, gondolom, innen ered, hogy a népnyelv büdös
bankának nevezi őket.
Hogy a régi történeteknél maradjunk, elmesélem az egyik
gyerekkori légpuskás"lőgyakorlatomat": A házunk bejárata
előtti gang végében, a deszka párkányra golyófogónak
felakasztottam a zöld lódenkabátomat, és rátűztem a magam
készítette lőlapot. 3-4 méterről célozva 15-20 lövést tettem.
A lőlapon látható "szórással" meg voltam elégedve, de a
lódenkabáton lévő nyomok elszomorítottak, mert 5 centi
átmérőjű körben szitává lőttem a kabátomat. A bűnjelet
gyorsan elrejtettem, de amikor hidegre fordult az idő,
Édesanyám rákérdezett: miért nem veszem fel a kabátomat?
A "nem fázom" válaszom nem győzte meg Őt, és az
iskolából hazaérve már a kabátot a kezében tartva fogadott,
és kérdezte: mi történt? Elmeséltem, megszidott, és
Édesapámra hárította a fegyelmezést. A kabátot
megfoltozta, amit még évekig használtam. A foltozott kabát
láttán Édesapám csak annyit mondott: kisfiam, a foltos ruha
nem szégyen, csak a rongyos. Az emlékidézések után
térjünk vissza a jelenbe!
A vadászterületen az idősebb őzbakok már letisztították
agancsaikat, és pontosan látható a trófea milyensége. Idén, a körülmények miatt - várhatóan csak hazai
vendégvadászok és társasági tagok fognak őzbakra vadászni
április 15-től kezdődően.
Szekeres Péter, a hivatásos vadász élen jár a dúvad
apasztásban. Olyan eredményesen és sikerrel végzi ezt a
feladatot, amit nem lehet csak az iskolában elsajátítani,
hanem nagy elhivatottság is kell hozzá.
Bizakodva várjuk, hogy a körülmények jó irányba
változzanak, és ismét a járvány előtti életünket élhessük.
Karikó József

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Rendőrség: 107,
Tűzoltók: 105,
Mentők: 104
Röszkei Rendőrőrs: 273-234
Polgárőrség: 273-389,
30/621-6248
Határrendészet: 62/541-706;
30/466-1021, 70/334-43-55
Dr. Huszár Erika
gyermekorvos
573-810; 20/333-7460
Dr. Ladányi Gabriella
háziorvos 273-098,
30/757-16-71
Dr. Nárai Katalin háziorvos
273-323; 30/182-90-61
Dr. Szita Vilma fogorvos:
273-344

Védőnő: 573-822
Szociális Szolgáltató
Központ: 573-820
Gyógyszertár: 273-310
Központi orvosi ügyelet:
433-104, (Szeged, Kossuth
L. sgt. 15-17)
Állatorvos: Dr. Perényi János
30/998-2684, állatorvosi
ügyelet: minden pénteken a
Délmagyarban közöltek
szerint
Polgármesteri Hivatal:
573-030
Általános Iskola: 573-750
Közösségi színtér és
Könyvtár: 573-780,
06-21-200-17-93

Százholdas Pagony Óvoda és
Zsebibaba Bölcsőde: 573-790
Sportcsarnok: 273-250
Teleház/falugazdász: 573-870
Napközis konyha:
70/43-79-826
Plébánia: 30/510-64-69
Kábel Tv hibabejelentés:
Márki Jenő: 20/985-8111,
Ördög Tibor: 20/332-7196
MVM Áramszolgáltató:
62/565-780
MVM Gázszolgáltató
hibabejelentő:
06-1/474-9999, 20/474-9999,
30/474-9999, 70/474-9999
Alföldvíz ügyfélszolg.:
06-80/922-334

Szennyvíz-és víz
hibabejelentő:
06-80/922-333
Hulladékgazdálkodási Kft.:
62/777-177
Hulladékudvar nyitva tartása:
hétfő, péntek és szombat:
8-16.20; kedd, csütörtök: 1018.20, ebédszünet: 12-12.20
Takarékszövetkezet: 273-490
Posta: 273-309
Tanyagondnokok:
Kovácsné Kacz Erika:
20/360-5418,
Fodor Zsolt: 30/621-6346,
Szekeres Péter hivatásos
vadász (vadőr): 30/744-3302
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Köröm-lak Röszkén
Szeretettel várom régi és új vendégeimet!
Szépüljön nálam!

Szolgáltatásaim:
Manikűr: Szeretne ápolt, szép kezeket, de nincs ideje
rá? Vagy nem tudja magának megcsinálni? Jöjjön el!
Kézápolás kellemes nyugodt környezetben!
Gyógypedikűr: Benőtt körömmel, esetleg tyúkszemmel küzd? Bőrkeményedések vannak a talpán?
Jelentkezzen be! Teljeskörű lábápolás!
Műköröm: Nincs ideje kétnaponta lakkozni a körmét?
Szeretettel várom! Tartós lakkozás és zselés köröm az
elegáns franciától a vadító neon színekig!

Bízza rám kezei és lábai ápolását-szépítését!
Szeretettel várom!
Bejelentkezés: Mokcsayné Ildikó
20/259-09-41

Használja ki az
otthonfelújítási és a
Falusi CSOK adta
állami támogatásokat!
Házak, lakások, nyaralók elektromos hálózatának
kiépítése, felújítása számlaképesen.
Kültéri lámpák, kerti világítások kivitelezése.
Villanybojler, elektromos tűzhely bekötése.
Elektromos autótöltők telepítése.

Hívjon bizalommal!
Mokcsay Róbert e.v.
villanyszerelő
+36 30/340-0025

INGATLAN
ADÁS-VÉTEL
1. teljes ügyintézés
2. szakszerű lebonyolítás
3. országos hálózattal (Otthon Centrum)
4. több éves tapasztalat

VECSERNYÉS ANTAL
ingatlanközvetítő
+36 30 343 8659
avecsernyes@gmail.com

KEDVES VÁSÁRLÓIM!
Új esztendőt indítunk, itt a jó idő! Ismét kapható
ÉVELŐS FŰSZERNÖVÉNY és
LEVENDULA.
Szeretettel várok mindenkit!
+36 20 516 97 92 Röszke, Szegfű u. 28.
strihoanita@gmail.com
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TEMETKEZÉS
Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.

PIETAS
TEMETKEZÉS
6722 Szeged, Bartók tér 10.

Koporsós, vagy hamvasztásos temetések felvétele
szállítással, teljes körű ügyintézéssel,
kórházban elhunytak részére is.
Röszke, Fő u. 132.
Éjjel-nappal hívható telefonszám:
Áfra Virágbolt – 62/273-343, 30/62-16-012

www.pietasszeged.hu

a Szöghy Temetkezés

Telefon: 06-30/488-6543
06-62/424-992

megnyitotta új kirendeltségét a

Szempék sírkövesnél
Mórahalom II. körzet 11.

Jázmin Virágműhelyben

Telefon: 06-70/4525-463
06-62/280-231

teljes körű ügyintézéssel
Röszke, Fő utca 121.
Tel.: 06 30/9557556 (0-24)

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

www.szogitemetkezes.hu
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GONDOLATÉBRESZTŐ
Feladványunk kiemelt két
fősorában Bihari Viktória
agyafúrt megállapítása
rejtőzködik.
Múlt havi rejtvényünk
helyes megfejtése:
Ébredezik a határ, vígan
dalol a madár. Itt van már a
kikelet, a napocska integet.
Szerencsés megfejtőnk
a Forró Fogadó
felajánlásának nyertese:
PAJA MÁRIA
Kossuth u. 2/B
Nyereményével kapcsolatban
Forró Csabát keresse: 62/273245 vagy 30/928-9544 számon.
Megfejtéseiket leadhatják a
Teleházban vagy a
telehaz@roszkenet.hu
e-mail címre is beküldhetik.
Turucz József

FALUSI SUTTOGÓ

Röszke Község Képviselő
Testületének lapja,
Szerkesztőség: 6758 Röszke,
Fő u. 84., Tel.: (62) 573-030
Szerkesztőség vezető: Borbásné
Márki Márta. Nyomda:
S-PAW Bt. 6794 Üllés, Mező
Imre u. 7. Megjelenik havonta
1300 példányban.
Röszke Község Önkormányzata
és a Röszkei Kaláka Egyesület
nem vállal felelősséget a
hirdetések tartalmáért, illetve
azok valódiságáért.
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PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA, 6758 RÖSZKE, FŐ U. 89., Tel.: 62/273-260; 30/510-6469
WEB: www.roszkeplebania.hu, E-MAIL: roszkeplebania@citromail.hu
IRODAI NYITVA TARTÁS: kedden és pénteken 9-11óra között
LITURGIKUS REND: hétfő, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság; kedd, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság
szerda, 17.00 óra: szentmise; csütörtök, 17.00 óra: igeliturgia és katekézis;
péntek, 17.00 óra: bűnbánati liturgia és szentségimádás; szombat, 17.00 óra: rózsafüzér-imádság;
vasárnap, 8.30 óra: rózsafüzér-imádság, 9 és 17.00 óra: szentmise
ANYAKÖNYVI HÍREK
TEMETÉS:
2021. február 2.: Kószó Gézáné Barna Ilona
(†2021. január 21., életének 90. évében)
2021. február 8.: Tanács Gellértné Ábrahám Irén (†2021.
január 28., életének 89. évében)
2021. február 12.: Kószó Ferencné Széll Gizella Margit
(†2021. február 1., életének 76. évében)
2021. február 17.: Berta Gyula
(†2021. február 8., életének 73. évében)
HIRDETÉSEK
Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök
határozata alapján, a járványhelyzet alakulását figyelembe
véve
a
Szeged-Csanádi
Egyházmegye
területére
vonatkozóan 2021. április 12-vel a következő rendelkezések
lépnek hatályba:
1. A nyilvános szentmisék, valamint csoportos templomi
imák és ájtatosságok megtartása ismét lehetséges.
A templomok nyitva lehetnek egész nap, lehetőséget adva a
híveknek a személyes imádságra.
A szentségek kiszolgáltatása a korábban megküldött római
rendelkezések alapján történhet.

Keresztelésre és esketésre van lehetőség, de csak egészen
szűk családi körben. Gyónásra a templomi gyóntatóhelységben továbbra sincs mód; a szentmisékben az
általános gyónás részeként elnyerhető a teljes feloldozás.
Aki mégis szeretne egyéni gyónást végezni, jelentkezzen a
lelkipásztornál, a plébániaépületben a gyónás elvégezhető.
2. Temetési gyászmiséket továbbra sem végzünk a temetés
előtt; a gyászmiséket az elhunytakért szerdán, csütörtökön
vagy pénteken 17 órakor tartjuk egyeztetés szerint.
Temetések alkalmával csak a ravatalozón kívül lehet
végezni a szertartást, figyelembe véve az egészségügyi
előírásokat.
Jelen rendelkezések a visszavonásig maradnak érvényben.
A járványhelyzetre való tekintettel a hagyományos
házszentelések az év elején nem kezdődnek el. Ahogy
évközben erre ismét lehetőség adódik, a szokásos rend
szerint kezdjük a házak megszentelését. Akik év elején
szeretnék befizetni az egyházi hozzájárulásokat, azok
megtehetik a plébániahivatalban, vagy a vasárnapi misék
után a sekrestyében, ill. befizethetik a 57400028-11065735ös bankszámlaszámra.

HAMAROSAN ÚJRA NYITVA!
Örömmel tudatjuk veletek, hogy éttermünk teraszára újra beköltözik az
élet! Noha nem lesz minden a régi, mindent megteszünk, hogy a biztonsági
előírásokat maximálisan betartva fogadjunk benneteket.
• 30 főben maximalizáltuk a teraszunk férőhelyét
• Csak kézmosás / kézfertőtlenítés után léphettek be a teraszra
• Az asztalnál ülve nem, de mind mosdóba illetve a bárpulthoz menet
kötelező a maszk használat.
• Svédasztalos ebédeink alkalmával kollégáink szednek az ételekből,
hogy ezzel is csökkentsük a szedő eszközök okozta kontaktot.
Igaz egy időre dobozokba szorultak ételeink, melyekkel igyekeztünk otthonotokba csempészni éttermünk feledhetetlen
ízeit, de emellett keményen dolgoztunk azon, hogy az újranyitáskor új fogásokkal és megújult klasszikusokkal várjunk
benneteket.
A szükség nagy úr, ezért a pandémia alatt bevezettük a rusztikus pizzáinkat, melyek meglepően nagy sikernek
örvendenek. Kóstoljátok meg frissen, a tányérról, 100x jobb, mint a dobozból kiszállítva!
Az újdonságok sora itt még nem ér véget!
Kerékpáros pihenőt alakítottunk ki éttermünk mellett tekerőknek, ahol ingyenesen használhatjátok a kompresszort,
tölthetitek meg kulacsotok és hűsölhettek parkunkban, vagy sétálhatjátok körbe halastavunk. Talán már éttermünk
mellett autózva láthattátok, hogy érkezett hozzánk négy ló is, akiken hamarosan lovagolni is tudtok majd, addig is ebéd
vagy vacsora előtt/után barátkozhattok velük!
A későbbiekben tervezzük étlapunkon egy streetfood kategóriát bevezetni, szabadidős és sportlehetőségeknek helyet adni
(röplabda és kiskapus focipálya, lengőteke, óriás sakk, stb.), így ideális környezetet tudunk biztosítani iskolás és óvodás
osztálykirándulásoknak is.
Várunk benneteket szeretettel, vigyázzunk egymásra és arra, hogy nyitva maradhassunk!
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ONLINE ALKOTÁSAINK

Kele Zselyke 1.o.

Interaktív óra március 15-e alkalmából
Március 4-re sikerült szervezni az osztálynak egy ingyenes, de regisztrációhoz
kötött online múzeumpedagógiai foglalkozást, mely a Petőfi Irodalmi Múzeum
és a Magyar Nemzeti Múzeum közös foglalkozása volt.
Az interaktív óra 1848. március 15-i forradalom ünnepének jegyében zajlott. A
különleges múzeumi órán két múzeumpedagógus segítségével barangoltunk
(persze csak virtuálisan) a múzeum termeiben, valamint a forradalom
helyszínein egy megosztott képernyő segítségével. A Kapocs platformján jártuk
be elődeik, a márciusi ifjak által is felkeresett helyeket. A diákok olyan
érdekességeket tudtak meg például, hogy mi Petőfi Sándor egyáltalán nem
„petőfis” hobbija, és kit hagytak ott a börtönben véletlenül Táncsics
kiszabadításakor. Arra is fény derült, hogy miért késett el a nagygyűlésről a
nemzet költője március 15-én délután.
Személy szerint nagyon örültem, hogy sikerült lecsapni erre a lehetőségre,
ugyanis jövőre mi rendezzük meg a március 15-i ünnepi műsort. Történelemből
viszont a témával 6. osztály végén ismerkednek majd a gyerekek.
Halasiné Csúzdi Anna és az 5. osztály

Szekeres Blanka 2.o.

A digitális munkarendről

László Iringó 3.a

Tóth Zsombor 3.b

Juhász Liza 6.o

Nem hittük, hogy újra bekövetkezik, de mégis! Ez a tanév is rendhagyó
módon valósul meg. A vírushelyzet makacsul fennáll, ezért 2021. március 8-a
óta digitális munkarendre tértünk át kormányunk rendelete alapján. Már nem ért
bennünket felkészületlenül sem eszközök, sem módszerek tekintetében.
Pedagógusok, szülők, tanulók példaértékűen alkalmazkodtak az új oktatási
feltételekhez. A szülők fáradhatatlanul segítették gyermekeiket és a mi
munkánkat. Természetesen most is voltak kevésbé aktív, illetve passzív
tanulók….
Ez idő alatt is biztosítottuk a felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik
igényt tartottak rá. A felügyeletben nagy segítséget nyújtottak az iskolai
szociális segítők Hódi Hajnalka és Bokorné Emődi Gabriella. Nagyon köszönjük
az önként vállalt munkájukat! Az iskolában a kisegítő dolgozóink elvégezték a
nagytakarítást, az alapos fertőtlenítést. Higiénikus, tiszta környezetbe vártuk
vissza a tanulóinkat. Az alsó évfolyam diákjai 2021. április 19-től áttértek a
jelenléti oktatásra. Továbbra is betartjuk és betartatjuk az óvó-védő
szabályainkat. Valamint az iskolai dolgozók többsége is beoltatta magát.
Nekünk, vezetőnek és helyettesnek minden nap az intézményben kellett
tartózkodnunk, hogy a zavartalan működést biztosítsuk. Eközben lezajlott a
2021/22-es tanév első évfolyamára történő beiratkozás. 17 kis tanulóval
indíthatjuk el az első osztályunkat a következő tanévben.
Úgy látom, minden résztvevő becsülettel vette az akadályokat a munkája
során. Ezúton is szeretném ezt megköszönni. Ismét sikerült helytállnunk!
Szécsényi Marianna, intézményvezető

Sebestyén Olivér 1.o.

Dobó Hanna 2.o.
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Április 11. a Költészet napja alkalmából:
Pom Pom legújabb kalandja
Egyszer egy fura márciusi napon, amikor az emberfia azt hinné, hogy a
rügyező fák s bokrok sütkéreznek a langyos tavaszi napsütésben Pom Pom így
szólt Picúrhoz:
-Jaj, de rossz kinézni az ablakon! - és azzal folytatta is a panaszkodást.
Picúrnak azonban nem tetszett a Szőrpamacs siránkozása, és azon nyomban a
mézes-mázas buggyantott tojást rácsapta homlokára. Barátja azonban erre nem
tudott reagálni, mert megcsörrent a telefon. Egy rendkívül fontos ember
kereste Pom Pomot, hogy rábeszélje a „Kettőt fizet, egyet kap” elnevezésű
akcióra. (Azt fontos hozzátennünk, hogy az illető szemcseppet ajánlott
hősünknek, aki gondolkodás nélkül azonnal elfogadta.)
Köztudomású, hogy a futárok mindig rosszkor jönnek: vagy akkor, amikor
telefonálsz, vagy mikor éppen ebédelsz; előfordulhat az is, te a gardróbban a
szekrény előtt ülve azon tanakodsz, hogy milyen ruhát ölts magadra.
Hasonlóképpen történt ez Pom Pommal is: a cipőjét kereste a legnagyobb és
legmélyebb szekrényében.
Joggal kérdezhetnétek, Kedves Olvasók, hogy miért visel Pom Pom cipőt? A
válasz rendkívül egyszerű: azért hord lábbelit, hogy ne koszolja össze izgága,
barna fürtjeit. Tehát ott tartottunk történetünkben, hogy Pom Pom elszántan
kereste cipőjét, és lázas izgalmában csak egy gatyamadzagot talált, amikor
betoppant a csomagkihordó.
A nézeteltérés elkerülése végett Pom Pom megadóan átvette a megrendelt árut,
és kifizette tartozását a réges-rég lejárt Master Cardjával. (Szerencsére ez
utóbbi sajnálatos tény nem derült ki.) Rögvest ki is próbálta az
agyonreklámozott terméket: kettőt-kettőt cseppentett mind a bal, mind a
jobb(ik) szemébe.
Hamarosan azonban rettentő fejfájás kerítette hatalmába. El sem tudta
képzelni, hogy mi okozza ezt a kellemetlen érzést?! Miután rájött, hogy nem a
tegnapi buggyantott tojás árthatott a fejének, még csak a gatyamadzagja sem
volt szorosra kötve, egyetlen lehetőség jutott eszébe: a csodálatos csepp
árthatott neki.
Küldetésének érezte visszaküldeni a borzasztó terméket, hogy ezzel szolgálja a
vásárlói szabadságot, és megmondja magáét annak a szőrszálhasogató illetve
elszánt „postásnak”.
Természetesen erre sohasem került sor, hisz jól tudjátok, hogy hősünk szíve
tele van szeretettel, és habár dohog-morog időnként, képtelen volna bárkit is
megbántani.
És ez így van rendjén! Néha megbántódunk ugyan, ha rászedettnek érezzük
magunkat, aztán telik-múlik az idő, és mindig találunk mentséget,
magyarázatot arra, hogy miért ne tegyünk szemrehányást másoknak… Hisz jól
tudjuk az örök igazságot:
Senki sem tökéletes.
Szerzők a Röszkei Orbán Dénes B&K Olvasókör tagjai:
Ábrahám-Tandari Lilien, Juhász Liza, Potor Dorina, Szőke Kristóf

HÓDI PÉTER
2020.12.23.
anya: Hódiné Kovács Katalin
apa: Hódi Péter

ANYÁM
Anyám, te vártál engem,
tudom, hogy akartál.
Általad létezem,
én ezt rég tudom már.
Szabadságot adtál,
napot, folyót, rétet,
szerelmet, égboltot,
álmot, szép emléket.
Erőt adtál, hitet,
érzéki szépséget,
hogy a kínok közt is
meglássam a szépet.
Reményt kaptam tőled,
könnyet, verejtéket,
tisztes emberséget,
szorgalmat, hűséget.
Oly hálátlan vagyok,
nem köszöntem még meg.
De éltem alkonyán,
ha itthagyom a létet,
engem simogat majd,
a síron túl is éltet
bársonyos, puha
két kezed Anyám.

Turucz József

